Isaac de Jouderville: Geleerde in zijn studeervertrek, ca. 1632-1635,
Olieverf op paneel, 53 x 77 cm, inv. 38, Serpoekhov, Museum voor Geschiedenis en Kunst

De in Leiden geboren schilder Isaac Jouderville was een weesjongen van 17 toen hij in 1629
bij Rembrandt in de leer ging. Zijn beide eerder dat jaar overleden ouders, de uit Metz
uitgeweken Isaack Joudreville en diens vrouw Magdalena Jansdr., hadden in Leiden herberg
’t Wapen van Vranckryk gerund, op de hoek van het Noordeinde met het Rapenburg, vlakbij
Rembrandts geboortehuis aan de Weddesteeg. De herberg moet een van de meest aanzienlijke
zijn geweest in de stad. In 1618 nam niemand minder dan prins Maurits er zijn logies die
daarvoor een ruime rekening kreeg gepresenteerd. De erfenis van de onvolwassen wees werd
beheerd door twee voogden. Uit de zes kwitanties die Rembrandt tussen 1629 en 1631 voor
hen uitschreef, blijkt dat er jaarlijks gemiddeld fl. 100 lesgeld werd betaald. Dit niet
onaanzienlijke bedrag, zowat het dubbele van een maandinkomen van een hoogleraar aan de
universiteit, was waarschijnlijk ook bedoeld voor kost en inwoning.
Tijdens zijn leertijd zal de jonge Jouderville zich aanvankelijk hebben toegelegd op
basisvaardigheden als het wrijven van pigmenten of het schetsen van personages en
composities; gaandeweg zal hij ook zijn ingezet bij het daadwerkelijke schilderproces zoals de
uitwerking van een landschappelijke achtergrond of het inschilderen van details in kostuums.
Uiteindelijk zal hij ook zijn ingezet voor het maken van kopieën van of varianten naar reeds
bestaande werken van de meester zelf.

Rembrandt, Geleerde aan een tafel, ca. 1630,
zwart krijt op papier, Parijs, Musée du Louvre

Tot voor kort was slechts één gesigneerd werk
van Jouderville bekend, een nogal hilarische
Tronie van een lachende man (The National
Gallery of Ireland, Dublin).
Uitgaand van dit gesigneerde werk kon op
stilistische gronden een kleine groep
schilderijen aan Jouderville worden
toegeschreven die grotendeels uit tronies
bestaat. Getuige twee bewaarde documenten
bevond Jouderville zich in 1631 in
Amsterdam. Doel was waarschijnlijk om er
zijn leermeester Rembrandt te assisteren nadat
deze in Amsterdam een werkplaats had
ingericht, in de Breestraat, ten huize van
kunsthandelaar Hendrick Uylenburgh.
Hij zal er hebben geholpen bij het realiseren
van de talrijke portretten die Rembrandt
meteen al in opdracht kreeg.
In 1632 keerde Jouderville evenwel naar
Leiden terug om daar vier jaar later, op 15
februari 1636, te trouwen, met de uit
Amsterdam afkomstige, maar in de Leidse
Breestraat woonachtige Maria le Fevre.

In 1641 vertrok Jouderville met zijn vrouw
naar Deventer om twee jaar later te verhuizen
naar Amsterdam waar hij in of voor 1648 zou
overlijden.
Het aan Jouderville toegeschreven schilderij
van een Geleerde in zijn studeervertrek is
onmiskenbaar beïnvloed door het werk van
zijn leermeester uit 1630-1635 en zal daarom
in die tijd zijn ontstaan. De opzet van een
interieur met een venster waardoor gebundeld
licht naar binnen valt, is nauw verwant aan
Rembrandts Oude man in een interieur uit
1632 (Parijs, Louvre). De compositie was in
zoverre vernieuwend omdat Rembrandt tot
dusverre enkele figuren zoals oude mannen of
evangelisten niet ruimtelijk, maar vooraan in
het beeldvlak plaatste zodat hun individuele
persoonlijkheid tot uitdrukking kwam. De
subtiele weergave van schemering en
weerkaatsend licht op de uiteenlopende
voorwerpen bij Jouderville zijn bij uitstek
Rembrandteske vindingen. Voor het personage
van de oude man aan een tafel stond een
schets van zijn leermeester model. In deze
schets wijzen de boeken en de summier
getekende globe in de achtergrond erop dat de
ruimte een studeervertrek is.

Rembrandt, Oude man zittend in een interieur, 1632, Parijs,
Musée du Louvre

Het Oosterse zwaard
met schede en een
kostbare sjerp aan de
wand naast de schouw
is een vrij letterlijk
citaat uit Rembrandts
monumentale
Opwekking van Lazarus
uit 1628 (Los Angeles,
Getty Museum).
De lezende geleerde,
met zijn academische
baret op het hoofd en het
hoofd rustend op zijn
hand, overpeinst in de
beslotenheid van zijn
studeervertrek de
vergankelijkheid van de
wereld. De gesnoten kaars
naast hem symboliseert de eindigheid van
het leven. Het stilleven met verfomfaaide
boeken en muziekinstrumenten herinnert
ons eraan dat zowel kennis als werelds
vertier uiteindelijk ijdel zijn. Met zorg
differentieert Jouderville zijn instrumenten
in een viool, een luit en een kleiner
snaarinstrument; in de stapel boeken is
naast allerhande folianten ook een
muziekschriftje te onderscheiden en een
met gouden ornamenten afgezette
portefeuille. Dergelijke boekstillevens
waarin de idee van ’s werelds
vergankelijkheid centraal staat, werden in
Leiden geïntroduceerd door Jan Davidsz.
de Heem en Rembrandt.
Het werd een vast deel van het repertoire
bij Rembrandts leerling Gerrit Dou.
Dou (1613-1675) was in januari 1628 bij
Rembrandt in de leer gegaan, op 14-jarige
leeftijd, en zal dus in de werkplaats nauw
hebben samengewerkt met de slechts één
jaar oudere Jouderville.

Gerard Dou (1613-1675), Geleerde aan tafel, ca. 1635
Olie op paneel, privé collectie

Rembrandt’s Leerlingen:

Dou en Jouderville
Het talent van de jonge Dou, die reeds bij zijn
vader een opleiding had genoten als
glasschrijver, zal zich ongetwijfeld snel hebben
geopenbaard. Dou werd al snel ingeschakeld
bij het inschilderen of afmaken van werken van
Rembrandt. Het effect is ook naspeurbaar in
Jouderville´s Geleerde in zijn studeervertrek.
De schildering van het vertrek in een dun
aangebrachte grondering in bruin en een
detaillering in rul uitgeschilderde kleuren met
flakkerende lichtreflecties moge typerend zijn
voor Rembrandt; maar het boekstilleven in de
voorgrond met vooral de uiterst fijn
uitgeschilderde luit waarop het invallende licht
zich weerspiegelt, verraadt het voorbeeld van
Dou die niet voor niets wordt gezien als de
grondlegger van de Leidse fijnschilderkunst.

Het planetarium van Isaac Jouderville
Het meest uitzonderlijke element zijn de twee
concentrische cirkels
tegen de wand met
precies in het midden
een glanzende
metalen bol. Het roept
onwillekeurig
associaties op met
boekillustraties en
kaarten van het
zonnestelsel die sedert
de middeleeuwen in
zwang waren De
verwijzing naar de
kosmos in een
studeervertrek voert
Schema van het zonnestelsel,
terug op een oude
uit: Nicolaus Copernicus, De
beeldtraditie. Sedert
Revolutionibus Erbium
Coelestium, Neurenberg 1543. de Renaissance was de
weergave van astrologische instrumenten zoals
astrolabia of globes in schilderijen met geleerde
heiligen in hun studeervertrek niet uitzonderlijk.
Dergelijke instrumenten verwezen niet louter
naar de bestudering van de kosmos maar impliciet
ook naar de idee van de vergankelijkheid. Kennis
en geleerdheid werden in aansluiting op
Aristoteles’ leer over de vier temperamenten
geassocieerd met de melancholie, oftewel de
geestestoestand van zwartgalligheid en weemoed
over de vergankelijkheid van het bestaan.
Het schilderij van Jouderville is sedert enkele
jaren de titel Melancholia Secunda meegegeven.
Die titel, ontleend aan de bovengenoemde
publicatie van Yuri Kuznetsov, verwijst naar de
beroemde prent van Albrecht Dürer uit 1514 met
het opschrift Melancolia I.
De zittende personificatie van de melancholie
wordt daarin omringd door een keur aan
geometrische en astronomische objecten zoals een
bol, een polyeder en een magische kwadrant; een
zandloper aan de wand verwijst naar het
verglijden van de tijd terwijl een volmaakt

cirkelvormige maan- of regenboog met een
stralende komeet in de achtergrond de
kosmos voorstelt. De interpretatie van de
enigmatische prent is wellicht meer dan
van welk ander kunstwerk onderwerp
geweest van studie en discussie.

Albrecht Dürer, Melancolia I, 1514, gravure,
Amsterdam, Rijksmuseum

Erwin Panofsky interpreteerde de prent van
Dürer aan de hand van de drie onderscheiden
typen van melancholie zoals omschreven door
de Duitse astroloog en alchemist Henricus
Cornelius Agrippa von Nettesheim
(1486-1535); het Romeinse cijfer I in het
opschrift zou aldus verwijzen naar het eerste
type, de Melancholia Imaginativa, dat
kunstenaars raakt wier imaginaire faculteiten
sterker zijn dan hun ratio. In analogie met
Panofsky’s benadering verwijst Kuznetsov voor
wat betreft Jouderville’s schilderij naar het
tweede type, de Melancholia Rationalis.

De Melancholia Rationalis die voorbehouden is aan
geleerden die worden geconfronteerd met hun
beperkingen aan kennis. De gezochte interpretatie van
Panofsky is inmiddels door ettelijke publicaties
achterhaald waardoor ook Kuznetsov’s afgeleide
betiteling als Melancholia Secunda aan
geloofwaardigheid heeft ingeboet.

Een opvallend element is de cirkel tegen de wand
1.
met in het midden een metalen bol. Het is ontleend
aan een embleem uit de Icones uit 1580
van de beroemde Franse
rechtsgeleerde en theoloog
Théodore Béza. Dat geeft volgens
het Latijnse bijschrift (1) het
universum weer met in het midden
de
wereldbol, ter
3.
lering dat zij die
uit hun vaderland zijn
verdreven, de hemel vanuit
elke afstand hetzelfde blijven
aanschouwen. Een opvallend
element is de
cirkel tegen de
2.
wand met in
het midden een
metalen bol. Het
is ontleend aan een embleem uit de
Icones uit 1580 van de beroemde
Franse rechtsgeleerde en theoloog
Théodore Béza. Dat stelt volgens het
4.
Latijnse bijschrift het universum weer
met in het midden de wereldbol, ter lering dat zij die
uit hun vaderland zijn verdreven, de hemel vanuit
elke afstand hetzelfde blijven aanschouwen. De
calvinistische Béza zelf had zich zeer ingezet voor
het lot van de uit Frankrijk verdreven Hugenoten. De
impliciete verwijzing naar Béza berust niet op toeval.
Leiden was het toevluchtsoord van talrijke
Hugenoten waaronder de uit Metz afkomstige vader
van de schilder. Isaac de Jouderville moet bovendien
goed ingevoerd zijn geweest in bespiegelende
geschriften als deze. In 1632 schreef hij zich aan de
5.
universiteit van Leiden in als student in de filosofie.

1. Embleem uit: Théore Béza, Icones,
Lyons 1580.

Het bijschrift luidt: Cernis ut haec
medium cingat teres undique punctum/
Linea, & hinc spatio distet & inde
pari?/Scilicet illa refert quod nos tegit
undique caelum/Tellurem hoc punctum
quod tenet ima notat./Cur igitur
doleas, quorsum dic, quaeso,
labores,Tu patria pepulit quem pietatis
amor?Caelum si versus tendis,
quocunque recedes,/Hinc spatio
caelum cernis & inde pari.
2. Ontwerp voor een planetarium, uit
Johannes Kepler, Mysterium
Cosmographicum, Tübingen 1596.
3. Afbeelding van een tellurium, uit:
Nicolaus Mulerius, Astronomia Instaurata,
Amsterdam 1617.
4. Mechanisch tellurium naar ontwerp van
Christiaan Huygens, ca. , Leiden, Museum
Boerhaave.
5. Plafond van het planetarium van Eike
Eisinga, Franeker, 1781.

